ZÁPIS
7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaného dne 11.3.2020 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 198/2020
V Soběšovicích dne 12.3.2020
Zpracoval : Valošková Petra
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ZÁPIS
o průběhu 7. zasedání
Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 11.3.2020
v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích
___________________________________________________________________________
Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice :
12 členů
(listiny přítomných členů ZO a hostů- přílohy zápisu).
Omluveni:
3 členové
Zahájení___________________________________________________________________
Petr Voznica, starosta obce
Zahájil 7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice v 17,03 hod.
Přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty a dále sdělil, že 7. zasedání zastupitelstva obce bylo
řádně svoláno dle § 92 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. a vyvěšeno na úřední desce dle § 93 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb. Dále sdělil, že z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice je
pořizován zvukový záznam, který slouží pro potřeby zapisovatele zápisu.
Vyzval pořizovatele videozáznamu, aby sdělil k jakému účelu videozáznam pořizuje.
Ing. Ivo Papala, zastupitel obce
Informoval občany, že pořizuje audiovizuální záznam ze zasedání zastupitelstva, který bude
následně použit pro zveřejnění pro potřebu zastupitelů.
Petr Voznica, starosta obce
Na 7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice je přítomno 12 členů zastupitelstva, 2 zastupitelé
jsou omluveni, 1 zastupitel se dostaví později. Konstatoval tedy, že zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné.

1. Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
program 7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 11.3.2020
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Předložil členům zastupitelstva obce návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice, který přečetl :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení.
Návrh programu jednání ZO
Návrh zapisovatele ZO
Návrh složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
Návrh ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání ZO
Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO
Zpráva o činnosti rady obce za období od minulého zasedání ZO
Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního
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8. Rozpočtové opatření č. 1/2020
9. Strategický plán rozvoje obce
10. Nabídka bezúplatného převodu pozemků
11. Římskokatolická farnost Domaslavice - Směnná smlouva
12. Žádost ing. Josefa Majera o prověření kontrolním výborem
13. Městská policie Havířov – Návrh veřejnoprávní smlouvy
14. Pořízení změny č. 2 Územního plánu Soběšovice
15. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
16. Návrh poskytování měsíčních odměn
17. Podání žádostí o dotace
18. Diskuse a připomínky
19. Návrh usnesení zastupitelstva obce
Závěr

Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má k tomuto navrženému programu někdo nějaký dotaz, návrh či připomínku?
Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz návrh, či připomínku, nechal hlasovat o
návrhu programu 7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice.
Hlasování o programu jednání :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e program 7. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice, konaného dne 11.3.2020.
usn. č. 100/7ZO/2020
_____________________________________________________________________________

2. Návrh zapisovatele
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
zapisovatelku pro 7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 11.3.2020 paní
Petru Valoškovou.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný jiný návrh, dotaz, či připomínku, nechal hlasovat o
předloženém návrhu.
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Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e zapisovatelku pro 7. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice, konaného dne 11.3.2020 paní Petru Valoškovou.
usn. č. 101/7ZO/2020
_____________________________________________________________________________

3. Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
návrhovou komisi pro přípravu usnesení 7.zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného
dne 11.3.2020, a to ve složení :
p. Petr Chrobok, MUDr. Marcela Kerzlová, Bc. Natálie Dominíková
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že navrženi členové návrhové komise jsou : p. Petr Chrobok, MUDr. Marcela Kerzlová,
Bc. Natálie Dominíková.
Vzhledem k tomu, že MUDr. Marcela Kerzlová se omluvila, že se na jednání dostaví později,
vyzval zastupitele, aby se přihlásili do návrhové komise.
Ing. Ivo Papala, zastupitel obce
Sdělil, že bude členem návrhové komise pro přípravu usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice
Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný jiný návrh, dotaz, či připomínku, nechal hlasovat o návrhu
usnesení s úpravou člena návrhové komise, a to MUDr. Kerzlovou nahradí Ing. Ivo Papala.
Takto upravené usnesení přečetl.
Hlasování o pozměněném návrhu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
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Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e návrhovou komisi pro přípravu usnesení 7.
zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 11.3.2020, a to ve složení :
p. Petr Chrobok, Ing. Ivo Papala, Bc. Natálie Dominíková
usn. č. 102/7ZO/2020
_____________________________________________________________________________
17,10 hod.
Na jednání se dostavila zastupitelka
MUDr. Marcela Kerzlová
Přítomní :
Omluveni:

13
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4. Ověřovatelé zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
určuje
ověřovatele zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 11.3.2020 ve
složení : p. Ivo Dominík, p. Svatomír Oborný.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že navrženi ověřovatelé zápisu jsou : p. Ivo Dominík, p. Svatomír Oborný.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný jiný návrh, dotaz, či připomínku, nechal hlasovat o
předloženém návrhu.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice u r č u j e ověřovatele zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice, konaného dne 11.3.2020 ve složení : p. Ivo Dominík, p. Svatomír Oborný.
usn. č. 103/7ZO/2020
_____________________________________________________________________________
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5. Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o úkolech vyplývajících ze Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 11. 12.
2019
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Vzhledem k tomu, že z minulého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice nevzešly žádné úkoly,
navrhuje tuto informativní zprávu vzít na vědomí.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Nechal
hlasovat o návrhu usnesení, který přečetl.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice b e r e n a v ě d o m í informativní zprávu o úkolech
vyplývajících ze Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 11. 12. 2019
usn. č. 104/7ZO/2020
___________________________________________________________________________

6. Zpráva o činnosti Rady obce Soběšovice za období od 11.12.2019 - 26.2.2020
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti Rady obce Soběšovice v období od 11.12.2019 – 26.2.2020
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Předal slovo místostarostovi obce p. Tomáši Dámkovi.
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p. Tomáš Dámek, místostarosta obce
Seznámil členy zastupitelstva a přítomné s činností rady, a to v období od 6. zasedání
Zastupitelstva obce Soběšovice. V tomto období proběhlo 6 schůzí Rady obce Soběšovice a
přijala celkově 92 usnesení. Rovněž informoval, že veškerá přijatá usnesení jsou vyvěšena na
webových stránkách obce, či k nahlédnutí na sekretariátě obecního úřadu.
Dále pak informoval přítomné, jakými nejdůležitějšími body jednání se rada v tomto období
zabývala, jaká stanoviska k jednotlivým bodům přijala.
Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný jiný návrh, dotaz, či připomínku, nechal hlasovat o
předloženém návrhu.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice b e r e n a v ě d o m í
obce Soběšovice v období od 11.12.2019 – 26.2.2020

informativní zprávu o činnosti Rady

usn. č. 105/7ZO/2020
___________________________________________________________________________

7. Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
1. zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 20.2.2020
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 24.2.2020
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Požádal předsedu Kontrolního výboru p. Radka Siudu, aby přednesl zprávu.
p. Radek Siuda, předseda Kontrolního výboru
Informoval o jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice, které proběhlo dne
20.2.2020. Kontrola pokladních operací proběhla na OÚ Soběšovice dne 19.2.2020 a v ZŠ a MŠ
Soběšovice dne 14.2.2020 s výsledkem bez závad. Byla rovněž provedena kontrola plnění
usnesení, a to z jednání Zastupitelstva obce Soběšovice č. 6 a Rady obce Soběšovice č. 28-33.
Kontrolní výbor neshledal žádné nesrovnalosti v evidenci a plnění úkolů.
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Petr Voznica, starosta obce
Poděkoval předsedovi Kontrolního výboru za přednesení zprávy a požádal předsedu Finančního
výboru - p. Veroniku Kubíčkovou, aby přednesla zprávu.
p. Veronika Kubíčková, předsedkyně Finančního výboru
Informovala o jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice, které proběhlo dne
24.2.2020. Na tomto jednání Finanční výbor projednával a byl seznámen s :
Plněním rozpočtu za rok 2019, přehledem přijatých daní za rok 2019, dále pak rozpočtové
opatřením č. 10/2019, návrh rozpočtového opatření 1/2020. Finanční výbor se rovněž zabýval
inventurami majetku k 31.12.2019. Jednotlivé projednávané body podrobněji vysvětlila.
Petr Voznica, starosta obce
Poděkoval předsedkyni Finančního výboru za přednesení zprávy a dotazoval se, zda má někdo
k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl
žádný jiný návrh, dotaz, či připomínku, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení, které
přečetl.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice b e r e n a v ě d o m í
1. zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 20.2.2020
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 24.2.2020
usn. č. 106/7ZO/2020
_____________________________________________________________________________

8. Rozpočtové opatření č. 1/2020
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2020
ve výdajích zvýšení o
700.000,- Kč
financování zvýšení o
700.000,- Kč
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem týkající se rozpočtového opatření č. 1/2020.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu programu nějaký dotaz, návrh, či připomínku ?
Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo nechal hlasovat o návrhu usnesení.
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Hlasování o návrhu usnesení:
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 1/2020
ve výdajích zvýšení o
700.000,- Kč
financování zvýšení o
700.000,- Kč
usn. č. 107/7ZO/2020
___________________________________________________________________________

9. Strategický plán rozvoje obce
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
strategický plán rozvoje obce Soběšovice do roku 2024.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem. K tomuto materiálu sdělil, že původní
strategický plán rozvoje obce končí v roce 2020. Vyjmenoval nejzákladnější aktivity
strategického plánu rozvoje obce.
Marek Pavlok, zastupitel obce
Dotazoval se na rozšíření parkování za Novou Husarůvkou a žádal o vysvětlení.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že rekonstrukcí centra obce došlo na základě projektové dokumentace ke
snížení parkovacích míst. Za objektem Nové Husarůvky je nyní 6 parkovacích míst již
vybudováno, ale jsou momentálně zastavěny kontejnery na veškeré druhy separovaného odpadu.
Vzhledem k tomu, že zde není kde parkovat, budeme nuceni toto řešit, kdy jediná možnost
vytvoření nějakých parkovacích míst je za objektem Nová Husarůvka.
Dotazoval se, zda má někdo nějaké dotazy, návrhy či připomínky ? Vzhledem k tomu, že tomu
tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu usnesení, který přečetl.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
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Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice
roku 2024.

schvaluje

strategický plán rozvoje obce Soběšovice do

usn. č.108/7ZO/2020
___________________________________________________________________________

10. Nabídka bezúplatného převodu pozemků
Návrh usnesení :
Zastupitelstvu obce Soběšovice
neschvaluje
bezplatné nabytí pozemků p………… a p…………., vlastníků 1/10 parcely č. 340/86 o výměře
1120 m2 a ¼ parc. č. 340/78 o výměře 393m2 v k.ú. Horní Soběšovice o celkové výměře podílů
210,25 m2.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem s tím, že majitelé koupí chaty na území obce
získali rovněž nějaké pozemky, které by chtěli bezúplatně darovat obci. Tuto nabídku projednala
Rada obce Soběšovice. Po nějaké době přišel dodatek k této nabídce s tím, že majitelé si to
rozmysleli a z nabízené části by si chtěli nějakou část ponechat a podmínky převodu chtěli
vymínit až ve smlouvě. Návrh smlouvy nedodali, tzn., že nevíme, za jakých podmínek by ten
bezúplatný převod proběhl. Vzhledem k tomu, že podmínky nebyly specifikovány, proto je
návrh usnesení neschválit.
Dotazoval se, zda má k tomuto bodu někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvu obce Soběšovice n e s c h v a l u j e bezplatné nabytí pozemků p……… a
p……………, vlastníků 1/10 parcely č. 340/86 o výměře 1120 m2 a ¼ parc. č. 340/78 o výměře
393m2 v k.ú. Horní Soběšovice o celkové výměře podílů 210,25 m2.
usn. č. 109/7ZO/2020
___________________________________________________________________________
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11. Římskokatolická farnost Domaslavice – směnná smlouva
Návrh usnesení :
Zastupitelstvu obce Soběšovice
schvaluje
směnu části pozemku parc. č. 397/28 o výměře 47m2 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti
Domaslavice za pozemek p. č. 397/54 o výměře 47m2 ve vlastnictví obce Soběšovice, oba v k.ú.
Horní Soběšovice.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o předkládaném materiále. Dotazoval se, zda má někdo nějaký návrh,
dotaz, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo nechal hlasovat o návrhu usnesení
tak, jak byl předložen.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvu obce Soběšovice
s c h v a l u j e směnu části pozemku parc. č. 397/28 o
výměře 47m2 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Domaslavice za pozemek p. č. 397/54 o
výměře 47m2 ve vlastnictví obce Soběšovice, oba v k.ú. Horní Soběšovice.
usn. č. 110/7ZO/2020
___________________________________________________________________________

12. Žádost p…………… o prověření kontrolním výborem
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
pověřuje
Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Soběšovice prověřením projednání žádosti p……………. na
změnu územního plánu v Komisi stavební, životního prostředí a rekreace.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o předkládaném materiál s tím, že p……… poslal žádost, aby kontrolní
výbor prošetřil způsobe projednávání ve stavební komisi, která se zabývala jeho návrhem na
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změnu územního plánu. Tuto žádost rada obce projednala a odpověděla žadateli s vysvětlením
jakým způsobem se postupuje při posuzování jednotlivých návrhů na změny územního plánu.
Žadatel nebyl spokojen s touto odpovědí, proto požádal zastupitelstvo obce, aby pověřilo
Kontrolní výbor prošetřením činnosti stavební komise při posuzování jednotlivých návrhů na
změnu ÚP.
Tomáš Dámek, místostarosta obce
K tomuto sdělil, že posuzování jednotlivých návrhů probíhá řadu let standardním způsobem.
Vyjadřuje se k jednotlivým návrhům Komise stavební, životního prostředí a rekreace a dále pak
Magistrát města Frýdku-Místku. Na základě těchto doporučujících vyjádření se poté rozhoduje
zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce Soběšovice rozhodovalo o návrzích změn ÚP v září
v roce 2019 a v této věci již rozhodlo.
Navrhuje změnu usnesení, a to n e s c h v a l u j e žádost o prověření projednání návrhu
p……………. na změnu územního plánu v Komisi stavební, životního prostředí a rekreace
Kontrolním výborem Zastupitelstva obce Soběšovice.
Ivo Dominík, zastupitel obce
Souhlasil s p. Tomášem Dámkem a dodal, že tímto mu nikdo neupírá možnost podat návrh na
změnu územního plánu znovu.
Petr Voznica, starosta obce
Přečetl jaký je původní návrh usnesení. Dotazoval se, zda má někdo nějaký návrh, dotaz, či
připomínku ? Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo nechal hlasovat o návrhu p. Tomáše
Dámka – neschvaluje žádost o prověření projednání návrhu p…………….. na změnu územního
plánu v Komisi stavební, životního prostředí a rekreace Kontrolním výborem Zastupitelstva obce
Soběšovice..
Hlasování o návrhu usnesení - neschvaluje:
Pro :
10
Proti:
0
Zdržel se:
3
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice n e s c h v a l u j e žádost o prověření projednání návrhu
………….. na změnu územního plánu v Komisi stavební, životního prostředí a rekreace
Kontrolním výborem Zastupitelstva obce Soběšovice.
usn. č. 111/7ZO/2020
___________________________________________________________________________

13. Městská policie Havířov – Návrh veřejnoprávní smlouvy
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu mezi statutárním městem Havířov a obcí Soběšovice na výkon MP
Havířov na území obce Soběšovice v období od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020.
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Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o předkládaném materiále s tím, že od ředitele Městské policie Havířov
obdrželi až po schválení veřejnoprávní smlouvy radou obce informaci, že nebude moci probíhat
výkon MP Havířov na území obce Soběšovice v roce 2020 vzhledem k tomu, že mají podstav
policistů.
Ivo Dominík, zastupitel obce
Dotazoval se, zda byla informována o této skutečnosti Policie ČR, aby tento výkon na území
obce vykonávali oni.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že po zastupitelstvu bude určitě oslovena Policie ČR s informací, že výkon MP
nebude na území obce Soběšovice v roce 2020 vykonávána. Budeme apelovat na Policii ČR, aby
tento výkon prováděli ve zvýšené míře.
Václav Zahraj, občan obce
Dotazoval se, zda byla oslovena i Městská policie Frýdek-Místek.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že byli osloveni již minulý rok a potýkají se se stejnými problémy jako MP
Havířov. Mají to zde daleko a mají nedostatek policistů.
Přečetl původní navrhované znění usnesení a sdělil, že vzhledem k této změně navrhuje úpravu
usnesení, a to b e r e n a v ě d o m í informaci o zrušení možnosti spolupráce ze strany
Městské policie Havířov na období 1.7.2020-31.8.2020 z důvodu nedostatečného počtu policistů
Dotazoval se, zda má někdo nějaký návrh, dotaz, či připomínku ?
Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo nechal hlasovat o navrhované změně usnesení.
Hlasování o změně usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice
b e r e n a v ě d o m í informaci o zrušení možnosti
spolupráce ze strany Městské policie Havířov na období 1.7.2020-31.8.2020 z důvodu
nedostatečného počtu policistů
usn. č. 112/7ZO/2020
___________________________________________________________________________

14. Pořízení změny č. 2 Územního plánu obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje

pořízení změny č. 2 Územního plánu obce Soběšovice zkráceným postupem dle § 55b zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
13
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Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o předkládaném materiále a postupu při pořízení změny č. 2 ÚP obce
Soběšovice. Dotazoval se, zda má někdo nějaký návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem k tomu,
že tomu tak nebylo nechal hlasovat o návrhu usnesení tak, jak byl předložen.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
sc h va l u j e
pořízení změny č. 2 Územního plánu obce
Soběšovice zkráceným postupem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
Zastupitelstvo obce Soběšovice

usn. č. 113/7ZO/2020
___________________________________________________________________________

15. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
Protokol o provedení veřejnosprávní kontroly
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o předkládaném materiále. Dotazoval se, zda má někdo nějaký návrh,
dotaz, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo nechal hlasovat o návrhu usnesení
tak, jak byl předložen.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice
veřejnosprávní kontroly

b e r e

n a

vě d o m í

Protokol o provedení

usn. č. 114/7ZO/2020
___________________________________________________________________________
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16. Nařízení vlády č. 338/2019 Sb.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
stanovuje
1. v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků, ve znění pozdějších předpisů, svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za
měsíc v následujících částkách:
- místostarosta:
27.300,- Kč
- člen rady:
1.750,- Kč
- předseda výboru/komise:
1.430,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne 1. dubna 2020. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
2. fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce za výkon funkce předsedy
výboru/komise odměnu za měsíc v celkové výši 1.430,- Kč.
Odměna bude poskytována ode dne 1. dubna 2020. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
3. v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
obce Soběšovice odměnu jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady a předsedy
výboru/komise zastupitelstva ve výši jednotlivých odměn schválených zastupitelstvem obce.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o předkládaném materiále a přečetl návrh usnesení. Otevřel diskusi
k tomuto bodu.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto bodu sdělil, že odměna starosty obce je dána zákonem a odvíjí se podle počtu obyvatel
obce. Jako starosta obce má 54.086,- Kč a místostarosta obce má navrženou odměnu 27.300,Kč. Tyto částky přepočítal na fond pracovní doby, kdy u starosty se jedná o 168 hod./ měsíc,
místostarosty 72 hod./měsíc a členů rady o cca 6 hod./měsíc. Starostovi vychází hodinová mzda
na 320,- Kč/hod., místostarostovi na 379,- Kč/hod. a členům rady na 291,- Kč/hod.
Navrhl změnu usnesení, a to aby odměna místostarostovi obce zůstala na původní výši, což je
24.814,- Kč, členům rady a předsedům výborů na navrhované výši dle usnesení.
MUDr. Marcela Kerzlová, zastupitelka obce
Dotazovala se, jak jsou na tom, dle přepočtu na fond pracovní doby, předsedové výborů a
komisí.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že u předsedů komisí a výborů je to celkem problematické, jelikož se komise
scházejí dle potřeby a je to neměřitelné. Např. výbory se mají povinnost scházet 4x do roka.
MUDr. Marcela Kerzlová, zastupitelka obce
K tomuto poznamenala, že mají tedy na hodinu největší částku.
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Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že se nedá určit, kolik času mají na přípravu jednotlivých akcí. Domnívá se, že
částka 1.430,- Kč pro předsedy komisí a výborů není tak zásadní. Jedná se mu o to, že má
místostarosta o 50,- Kč/hod. větší odměnu než starosta.
Ivo Dominík, zastupitel obce
K tomuto sdělil, že tento bod projednávali na jednání rady a shodli se o navýšení všem
navrženým o 10%. Velice ho překvapuje, že se tyto přepočty na jednání rady neotevřely.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že na jednání rady bylo hlasování o tomto bodu 4-0-1.
Miroslav Foukal, zastupitel obce
K tomuto sdělil, že nesouhlasí s argumentem, že místostarosta pracuje pouze pondělí a středa.
Rovněž tak pracuje i mimo tyto stanovené dny.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že neřekl nic takového, že místostarosta pracuje pouze pondělí a středa.
Vztahoval to k měřitelnému fondu pracovní doby.
-

Probíhá debata na toto téma.
Hovoří Miroslav Foukal, Petr Voznica

Tomáš Dámek, místostarosta obce
K tomuto sdělil, že dle dohody pracuje na úřadě v pondělí a ve středu a když je potřeba pracuje i
v jiné dny. Dále k tomuto sdělil, že nelze tuto odměnu přepočítat na fond pracovní doby, jelikož
jak starosta, tak místostarosta ze zákona žádný fond pracovní doby nemají. Dále sdělil, že je
škoda, že se to řeší až nyní, jelikož dle těchto přepočtů byly tyto odměny špatně již před 4 léty, 8
léty, 12 léty, atd. Dále sdělil, že funkce místostarosty je funkce neuvolněná.
Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má někdo nějaký návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že tomu tak
nebylo nechal hlasovat o návrhu usnesení p. Petra Voznicy.
Hlasování o návrhu p. Voznicy :
Pro :
1
Proti:
5
Zdržel se:
7
Nehlasoval:
0
Návrh nebyl přijat
Petr Voznica, starosta obce
Nechal hlasovat o původním návrhu usnesení.
Hlasování o původním návrhu usnesení :
Pro :
7
Proti:
0
Zdržel se:
6
Nehlasoval:
0
Návrh nebyl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice n e p ř i j a l o

u s n e s e n í ve věci stanovení výše odměn
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1.
neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce místostarosty, členů rady, předsedů
výborů,
2.
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce za výkon funkce předsedy
výboru/komise
3.
v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
_____________________________________________________________________________

17. Podání žádostí o poskytnutí dotace
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
1. podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje
RRC/07/2020 na podporu přípravy projektové dokumentace 2020
2. podání žádosti na MAS Pobeskydí – 19.2.1. Program rozvoje venkova 2014-2020 – F6 občanská vybavenost
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o možnosti podání žádostí. Navrhuje rozšíření usnesení, a to o podání
žádosti na výstavbu venkovního hřiště, a to o bod č. 3 navrhovaného usnesení.
3. podání žádosti v rámci veřejného grantového řízení Nadace ČEZ na výstavbu venkovního
hřiště u Základní a mateřské školy v Soběšovicích
Dotazoval se, zda má někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku: Vzhledem k tomu, že tomu tak
není, nechal hlasovat o rozšířeném návrhu usnesení.
Hlasování o rozšířeném návrhu usnesení o bod 3:
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e
1. podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje
RRC/07/2020 na podporu přípravy projektové dokumentace 2020
2. podání žádosti na MAS Pobeskydí – 19.2.1. Program rozvoje venkova 2014-2020 – F6 –
občanská vybavenost
3. podání žádosti v rámci veřejného grantového řízení Nadace ČEZ na výstavbu venkovního
hřiště u Základní a mateřské školy v Soběšovicích
usn. č. 115/7ZO/2020
___________________________________________________________________________
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18. Dotazy a připomínky občanů a zastupitelů
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
dotazy a připomínky občanů obce Soběšovice a členů Zastupitelstva obce Soběšovice.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Otevřel diskusi k tomuto bodu.
Ing. Josef Majer, občan obce
Vrátil se k projednávání bodu týkající se jeho žádosti s tím, že respektuje rozhodnutí
zastupitelstva a vznesl připomínku, že jeho žádost nebyla přečtena tak, jak byla napsána,
respektive nebyly přečteny důvodu, které ho k této žádosti vedly. Přečetl důvodu uvedené
v žádosti. Dále sdělil, že k tomu přijme stanovisko a to takové, že o návrhu na změnu územního
plánu bude žádat znovu a zváží předání celé záležitosti ombudsmanovi ČR. Dále sdělil, že
nesouhlasí s místostarostou, že poslal žádost pozdě, kdy on reagoval hned.
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil termíny podání žádostí a termíny odpovědí. Znovu vysvětlil jakým způsobem probíhá
posuzování jednotlivých návrhů.
Tomáš Dámek, místostarosta obce
K tomuto sdělil, že neporozuměl v čem neměl pravdu a dále sdělil, že zastupitelé se rozhodují na
základě posouzení a vyjádření komise, magistrátu a doporučení rady. Dále sdělil, že mu to
připadá jako zásah do samostatného, svobodného hlasování zastupitelů. Každý zastupitel má
materiály, každý zastupitel se tam může zajít podívat a je na každém zastupiteli, jakým
způsobem bude v této věci hlasovat.
Petr Voznica, starosta obce
Hovořil o plánovaných pozemkových úpravách a vysvětlil, co vše tyto úpravy mohou znamenat.
Dále hovořil o materiálech, které obdržel a tyto byly předány jak zastupitelům, tak budou
předány komisi stavební, životního prostředí a rekreace. Dále vysvětlil, že tyto pozemkové
úpravy musí schválit zastupitelstvo obce a obec si musí o ně požádat. Vyzval zastupitele, aby se
nad tímto tématem zamysleli.
Čestmír Kotula, občan obce
Hovořil o žádosti týkající se rozšíření společenské místnosti v DPS, kterou podali na jednání
rady koncem února letošního roku. Rada obce se touto žádostí zabývala na 33. schůzi a
výsledkem jednání bylo, že bere tuto žádost na vědomí. Dále sdělil, že rozhodnutí rady je
nejasné, neví, zda to schválila, nebo neschválila. Z toho důvodu podal žádost novou, aby dostali
jasné stanovisko.
Dále upozornil na špatný stav plastových dveří ve společenské místnosti na DPS.
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Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že veškeré dveře a okna na DPS seřizovala firma Finstal. Dále sdělil, že špatný
stav dveří ve společenské místnosti je nová informace a tuto zajdou prověřit a samozřejmě, že se
s tím bude něco dělat.
K žádosti o rozšíření DPS sdělil, že tato žádost byla opakovaná, minulá žádost byla zamítnuta a
rada v současné době tuto žádost vzala na vědomí. Uvedl, že mohla být odpověď trochu více
vysvětlena.
Petr Voznica, starosta obce
Na jednom z minulých zastupitelstev byl požadavek na vybudování chodníků z části Pitrova ke
kostelu. Sdělil, že se bude vypracovávat studie, která by měla být hotova do konce dubna. Sdělil,
jak bude probíhat další postup.
Dotazoval se, zda má někdo ještě nějaký dotaz, návrh či připomínku Vzhledem k tomu, že již
nikdo neměl žádný dotaz, návrh, či připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice b e r e n a v ě d o m í dotazy a připomínky občanů obce
Soběšovice a členů Zastupitelstva obce Soběšovice.
usn. č. 116/7ZO/2020
_____________________________________________________________________________

19. Zpráva návrhové komise
p. Petr Voznica, starosta obce
Vyzval předsedu návrhové komise, aby přečetl přijatá usnesení zastupitelstva obce.
Petr Chrobok, za návrhovou komisi
Přečetl přítomným přijatá usnesení na 7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice.
p. Petr Voznica, starosta obce.
Dotázal se, zda má někdo ze zastupitelů nějaké připomínky k přijatým usnesením?
Nikdo k tomuto bodu nevznesl žádnou námitku, ani připomínku a vzhledem k tomu, že byl
vyčerpán celý program, ukončil 7. zasedání zastupitelstva v 18,44 hod.
_____________________________________________________________________________
Zapsala : Petra Valošková
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Ověřili správnost zápisu ověřovatelé
7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice:

p. Ivo Dominík, v r
zastupitel obce

p. Svatomír Oborný, v.r.
zastupitel obce

Předseda návrhové komise:
Petr Chrobok, v.r.
zastupitel obce

Tomáš D á m e k, v.r.
místostarosta obce

Petr V o z n i c a, v.r.
starosta obce
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USNESENÍ
7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaného dne 11.3.2020 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 198/2020
V Soběšovicích dne 12.3.2020
Zpracoval : Valošková Petra
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Přehled přijatých usnesení
7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konané dne 11.3.2020

________________________________________________________________
100/7ZO/2020 – Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
101/7ZO/2020 – Návrh zapisovatele
102/7ZO/2020 – Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
103/7ZO/2020 – Ověřovatelé zápisu z 7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
104/7ZO/2019 – Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO
105/7ZO/2020 – Zpráva o činnosti Rady obce Soběšovice za období od 11.12.2019 –
26.2.2020
106/7ZO/2020 – Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního
107/7ZO/2020 – Rozpočtové opatření č. 1/2020
108/7ZO/2020 – Strategický plán rozvoje obce
109/7ZO/2020 – Nabídka bezúplatného převodu pozemků
110/7ZO/2020 – Římskokatolická farnost Domaslavice – směnná smlouva
111/7ZO/2020 – Žádost p……………. o prověření kontrolním výborem
112/7ZO/2020 – Městská policie Havířov – Návrh veřejnoprávní smlouvy
113/7ZO/2020 - Pořízení změny č. 2 Územního plánu obce Soběšovice
114/7ZO/2020 – Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
115/7ZO/2020 – Podání žádostí o poskytnutí dotace
116/7ZO/2020 - Dotazy a připomínky občanů a zastupitelů
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USNESENÍ

7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 11.3.20209
___________________________________________________________________________
100/7ZO/2020 – Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice_______
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
program 7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 11.3.2020.
___________________________________________________________________________
101/7ZO/2020 – Návrh zapisovatele_____________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
zapisovatelku pro 7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
11.3.2020 paní Petru Valoškovou.
___________________________________________________________________________
102/7ZO/2020 – Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO_________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
návrhovou komisi pro přípravu usnesení 7. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice, konaného dne 11.3.2020, a to ve složení :
p. Petr Chrobok, Ing. Ivo Papala, Bc. Natálie Dominíková
___________________________________________________________________________
103/7ZO/2020 – Ověřovatelé zápisu z 7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice_______
Zastupitelstvo obce Soběšovice
určuje
ověřovatele zápisu z 7. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
11.3.2020 ve složení : p. Ivo Dominík, p. Svatomír Oborný
___________________________________________________________________________
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104/7ZO/2019 – Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO____________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o úkolech vyplývajících ze Zastupitelstva obce Soběšovice
ze dne 11. 12. 2019
___________________________________________________________________________
105/7ZO/2020 – Zpráva o činnosti Rady obce Soběšovice za období od 11.12.2019 –
26.2.2020 ____________________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti Rady obce Soběšovice v období od 11.12.2019
– 26.2.2020
___________________________________________________________________________
106/7ZO/2020 – Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního _________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
1. zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze
dne 20.2.2020
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze
dne 24.2.2020
___________________________________________________________________________
107/7ZO/2020 – Rozpočtové opatření č. 1/2020____________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2020
ve výdajích zvýšení o
700.000,- Kč
financování zvýšení o
700.000,- Kč
___________________________________________________________________________
108/7ZO/2020 – Strategický plán rozvoje obce____________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
strategický plán rozvoje obce Soběšovice do roku 2024.
___________________________________________________________________________
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109/7ZO/2020 – Nabídka bezúplatného převodu pozemků__________________________
Zastupitelstvu obce Soběšovice
neschvaluje

bezplatné nabytí pozemků p………. a p………….., vlastníků 1/10 parcely č.
340/86 o výměře 1120 m2 a ¼ parc. č. 340/78 o výměře 393m2 v k.ú. Horní
Soběšovice o celkové výměře podílů 210,25 m2.
___________________________________________________________________________
110/7ZO/2020 – Římskokatolická farnost Domaslavice – směnná smlouva_____________
Zastupitelstvu obce Soběšovice
schvaluje
směnu části pozemku parc. č. 397/28 o výměře 47m2 ve vlastnictví
Římskokatolické farnosti Domaslavice za pozemek p. č. 397/54 o výměře 47m2
ve vlastnictví obce Soběšovice, oba v k.ú. Horní Soběšovice.
___________________________________________________________________________
111/7ZO/2020 – Žádost p………………….. o prověření kontrolním výborem__________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
neschvaluje
žádost o prověření projednání návrhu p…………….. na změnu územního plánu
v Komisi stavební, životního prostředí a rekreace Kontrolním výborem
Zastupitelstva obce Soběšovice
___________________________________________________________________________
112/7ZO/2020 – Městská policie Havířov – Návrh veřejnoprávní smlouvy_____________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informaci o zrušení možnosti spolupráce ze strany Městské policie Havířov na
období 1.7.2020-31.8.2020 z důvodu nedostatečného počtu policistů.
___________________________________________________________________________
113/7ZO/2020 - Pořízení změny č. 2 Územního plánu obce Soběšovice________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
pořízení změny č. 2 Územního plánu obce Soběšovice zkráceným postupem dle
§ 55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů
___________________________________________________________________________
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114/7ZO/2020 – Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady______________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
Protokol o provedení veřejnosprávní kontroly
___________________________________________________________________________
115/7ZO/2020 – Podání žádostí o poskytnutí dotace_______________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
3. podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu
Moravskoslezského kraje RRC/07/2020 na podporu přípravy projektové
dokumentace 2020
4. podání žádosti na MAS Pobeskydí – 19.2.1. Program rozvoje venkova 20142020 – F6 - občanská vybavenost
5. podání žádosti v rámci veřejného grantového řízení Nadace ČEZ na výstavbu
venkovního hřiště u Základní a mateřské školy v Soběšovicích
___________________________________________________________________________
116/7ZO/2020 - Dotazy a připomínky občanů a zastupitelů_________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
dotazy a připomínky občanů obce Soběšovice a členů Zastupitelstva obce
Soběšovice.
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice n e p ř i j a l o u s n e s e n í ve věci stanovení výše odměn
1. neuvolněným členům zastupitelstva obce za výkon funkce místostarosty, členů rady, předsedů
výborů,
2. fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce za výkon funkce předsedy výboru/komise
3. v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Tomáš D á m e k, v.r.
místostarosta obce

Petr V o z n i c a, v.r.
starosta obce
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